
U5 StandardU5 Premium 

משקל ומימדים
4680אורך )מ"מ(

1865רוחב )מ"מ(

1700גובה )מ"מ(

2800בסיס הגלגלים )מ"מ(

1555/432נפח תא מטען/ מושבים מקופלים )ל'(

17201770משקל עצמי )ק"ג(

ביצועים מערכת חשמלית
)kWh( 63נפח סוללה

410400טווח נסיעה )WLTP( )ק"מ( 

7.57.8תאוצה 100-0 ש'

310מומנט מרבי )קג"מ(

204הספק מרבי )כ"ס(

163מהירות מירבית בקמ"ש 

16.617צריכת חשמל לפי תקן )WLTP(גגkWh/ ק"מ 100

היגוי ומתלים
•הגה כח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה

ECO / רגיל / ספורט / Driving Mode Select מערכת•

מערכת מתלים קדמית של מקפרסוןמתלה קדמי

מערכת מתלים אחורית מרובת קישוריםמתלה אחורי

FWDהנעה קדמית

מערכת טעינה
•מערכת מחזור אנרגיית בלמים 3 דרגות

)CCS( מערכת טעינה משולבת סטנדרטית אירופית•

Type2_)כבל טעינה ראש כפול  )תקן איחוד האירופי•

80%35-20% )דקות( DC זמן טעינה 

100%10-0% )שעות( AC זמן טעינה 

אבזור חיצוני
-•חישוקי סגסוגת 17"

•-חישוקי סגסוגת דו גווני 19"

••חיישן גשם 

••ספויילר אחורי 

••מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי, ומפשיר אדים

••פסי נשיאה עם יכולת העמסה של 75 ק"ג
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תאורה חיצונית 
••מערכת תאורת פנסים לד אוטומטית

••פנס ערפל אחורי

)coming home( השהיית אורות לאחר דימום מנוע••

••תאורת לד בשעות היום

••מנורות זנב לד

••מנורת LED אחורית

••אזעקת בלם חירום

אבזור פנימי
••תאי אחסון לדלת הכניסה עם מחזיקי בקבוקים

••צמד מחזיקי כוסות קדמיים 

••כיסוי מזוודות נשלף מעל תא המטען

••תאורת קריאת מפה קדמית / אחורית

••סוכך שמש לנהג ולנוסע עם מראות 

••גלגל הגה עטוף עור מיקרו-סיב

••הגה ספורטיבי בעל 3 חישורים כולל לחצני שליטה על מע' המולטימדיה ומחשב דרך

••משענת יד קדמית  עם שיכוך

••פתח USB בחזית ובמושב האחורי

••שקע 12 וולט בקונסולה המרכזית ובתא המטען

••תאורת אווירה

מושבים
-•מושבים  מבד איכותיים

•-מושבים עטופי עור )שחור או לבן קרם(

••מושב נהג משותף מתכוונן 4 כיוונים

••מושב נהג מתכוונן 6 כיוונים

•-תמיכה לגב תחתון מושב הנהג

•-חימום מושבים קדמיים

••מושבים אחוריים 40/60 עם משענת יד מרכזית

••מושב אחורי מתקפל שטוח

••I-SIZE מכשיר קבוע למושב

-•צבע פנים אפור

•-צבע פנים שחור

•-צבע פנים לבן קרם
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אביזרי בטיחות
••6 כריות אוויר

••ABS  חלוקת כוח בלמים אלקטרונית

Auto Hold בלם יד חשמלי הכולל••

)ESC( בקרת יציבות אלקטרונית••

D-TPMS מערכת צג לחץ ישיר לצמיגים••

)BOS( מערכת אכיפת בלמים••

••מערכת כיבוי בטיחות התנגשות

••מערכת התראה קולית בסביבת הולכי רגל

••חגורות בטיחות קדמיות והגבלת עומס

••נורות חיווי אזהרת חגורות בטיחות - קדמי ואחורי

Hill Hold בקרת ירידת••

••נקודות עיגון איזופיקס ילדים במושב האחורי 

••מנעולי בטיחות לילדים לדלת אחורית חשמלית

••פתיחת דלתות אוטומטית במקרה של תאונה

••הפעלה אוטומטית של נורות אזהרה בבלימת חירום

)ARP( הגנה אקטיבית מפני התהפכות••

SOS לחצן••

••מערכת לגילוי עייפות הנהג

••נעילה מרכזית המופעלת באופן פנימי

••נעילה אוטומטית מושהית

••נעילה אוטומטית של דלתות ותא מטען )מופעלת באמצעות תנועת רכב(

••אזהרת דלת פתוחה

••חיישני חניה אחורי

•-חיישני חניה קדמי

••תמונה פנורמית של 360 מעלות

מערכות עזר לנהג
)ACC( בקרת שיוט אדפטיבית עם עצור & סע••

)AEB( בלימת חירום אוטומטית - כלי רכב, הולכי רגל, אופניים••

)FCW( אזהרת התנגשות קדימה••

)LDW( אזהרת סטייה מנתיב••

)LKA( סיוע בשמירת נתיבים••

)SLF( פונקציית הגבלת מהירות••

)TSR( זיהוי תמרורים••

)TJA( מערכת עזר לנסיעה בפקק••

)HWA( עזרת כביש מהיר••

)BSD( "זיהוי שטחים "מתים••

)RCTA( מערכת ניטור אחורית••

)DOW( אזהרת דלת פתוחה••

)LCA( התראת שינוי נתיב••

)APA( חניה אוטומטית-•
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אביזרי נוחות ותפעול
•-גג שמש פנורמי חשמלי 

•-וילון גג שמש

••ארגז אחסון לתא הקדמי

••כניסה והנעה  ללא מפתח )דלתות כניסה ותא מטען(

•-טעינת טלפון אלחוטי

••אפליקציית מפתח Bluetooth לטלפון

••מפתח שלט רחוק עם איתור רכב, נעילה, פתיחת תא המטען

••פתיחה וסגירת חלונות מרחוק

•-פתיחה וסגירת גג שמש מרחוק

••הגה מתכוונן לגובה

•-פתיחת דלת תא מטען עם חיישן רגליים

•-תא המטען מתכוונן בזמן פתיחה

•-פתיחת וסגירת דלת תא מטען מרחוק

••שמשה אחורית כהה

מולטימדיה וקישוריות
••מסך מגע  בגודל 12.3 אינץ '

Hotspot פונקציית••

Bluetooth ,USB מערכת שמע 8 רמקולים עם••

Bluetooth ,Apple Car Play טלפון••

)32G( זיכרון אחסון••

כלי עזר לרכב
••משלוש אזהרה, אפוד בטיחות

••נוזל לתיקון צמיגים, משאבת אוויר צמיגים

••מדריך למשתמש

תוספת אופציונאלית
•-צביעת גג דו גוונית )בתוספת תשלום(
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דרגת זיהום             רמת איזזור בטיחותי

- המחיר כולל עמדת הטענה סטנדרטית ללא התקנה ואינו כולל אגרת רישוי בגובה 541 ש״ח.
- בכפוף למחירון 01.2021
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